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(2). ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:




Να αναλφουν κοινωνιολογικά τθ χριςθ των ΜΜΕ ςτο ςχολείο
Να κατανοοφν τθ κοινωνικι ςθμαςία των ΜΜΕ και να αξιολογοφν τα μθνφματα
των ΜΜΕ
Να επιλζγουν και να χρθςιμοποιοφν ςτθ ςχολικι τάξθ ωσ μζςο εκπαίδευςθσ και τα
ΜΜΕ (π.χ. ψθφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, κινθματογραφικζσ ταινίεσ με
κοινωνικό περιεχόμενο κ.ά)

Γενικζς Ικανότητες

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με βαςικζσ ζννοιεσ
κοινωνιολογικισ ανάλυςθ των Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ, θ κριτικι προςζγγιςθ
των Μζςων και τθσ χριςθσ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, κακϊσ επίςθσ και θ ανάπτυξθ τθσ
ικανότθτασ «κριτικισ ανάγνωςθσ» των μθνυμάτων των Μζςων.
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ
και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
 Ομαδικι εργαςία και Project διδαςκαλίασ με τθ χριςθ των ΜΜΕ
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν








χεδιαςμόσ και διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ που παράγουν τα ΜΜΕ και
αξιοποίθςθ ςτο ςχολικό περιβάλλον
εβαςμόσ ςτο κοινωνικό περιβάλλον (κοινωνικζσ αξίεσ και κεςμοί)
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και
ευαιςκθςίασ ςε εκπαίδευςθσ μακθτϊν ωσ πορσ τθ διαχείριςθ τθσ
πλθροφορίασ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μάκθμα περιλαμβάνει κεματικζσ ενότθτεσ που αφοροφν α) ςτθ ςχζςθ των Μζςων
Μαηικισ Επικοινωνίασ με τθν Κοινωνία β) ςτα ςφγχρονα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ και
ςτθ ςχζςθ τουσ με τθν Εκπαίδευςθ γ) ςτθν επιρροι τουσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ
γνϊμθσ και ςτο ρόλο τθσ Εκπαίδευςθσ δ) ςε ερευνθτικζσ και επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ
για τθν επίδραςθ τουσ ςτθν κοινωνικι ςυμπεριφορά των παιδιϊν ε) ςτισ Νζεσ Σεχνολογίεσ
ςτθν Εκπαίδευςθ και τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν ςτ) ςτα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ
ςτο ςχολείο ωσ διαμορφωτικοί παράγοντεσ τθσ ςχολικισ ηωισ και η) ςτθ ςχζςθ των
εκπαιδευτικϊν με τισ Νζεσ Σεχνολογίεσ.
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία
Χριςθ ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλία
Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα αςφγχρονθσ
τθλεκπαίδευςθσ, e-course, για τθ διάκεςθ
ςθμειϊςεων, και επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Επικοινωνία μζςω e-mail
Δραστηριότητα
Διαλζξεισ και
Εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ- παρουςιάςεισ
εργαςιϊν φοιτθτϊν
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Εκπόνθςθ μελζτθσ –
ομαδικι εργαςία.
Εκπόνθςθ ςχεδίων
εργαςίασ για
διδαςκαλία με τθ χριςθ
των Μζςων
(εκπαιδευτικό
λογιςμικό,
κινθματογραφικζσ
ταινίεσ, socialmedia)
Προετοιμαςία
παρουςιάςεων
ομαδικϊν εργαςιϊν
υγγραφι εργαςίασ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

20
30

6

10

Αυτοτελισ μελζτθ
φνολο Μακιματοσ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτζσ Εξετάςεισ

20
125

Σελικι γραπτι εργαςία (90% του ςυνολικοφ βακμοφ
που αξιολογεί):
- Εμπζδωςθ γνϊςεων (35%)
- Κριτικι αναςφνκεςθ των πλθροφοριϊν (35%)
- Δομι και οργάνωςθ τθσ μελζτθσ (20%)
Παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ ςτθν τάξθ (10%)

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Ιωάννθσ Χ. Καμαριανόσ (2002), Εξουςία, ΜΜΕ και εκπαίδευςθ, Ακινα: Gutenberg
Erving Goffman (21996), υναντιςεισ, Δφο μελζτεσ ςτθν Κοινωνιολογία τθσ
Αλλθλεπίδραςθσ, Ακινα: Αλεξάνδρεια
Μαρία Κοντοχριςτου (2007) (εις. Επιμ.), Σαυτότθτα και ΜΜΕ ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα,
Ακινα: Παπαηιςθ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Γ. Πλειόσ (2005), Πολιτιςμόσ τθσ εικόνασ και εκπαίδευςθ, Ακινα: Πολφτροπον
D. Buckinghamm (2008), Εκπαίδευςθ ςτα ΜΜΕ. Αλφαβθτιςμόσ, μάκθςθ και ςφγχρονθ
κουλτοφρα, μτφρ. Ι. καρβζλθ, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα
J. Shanahan & Μ. Morgan (2006), Η τθλεόραςθ, θ πραγματικότθτα και το κοινό, επιμ. Γ.
Πλειοσ, μτφρ. Γ. Καραμπίνθ, Ακινα: Πολφτροπον
Γ. Κουμζντοσ (2006), Σθλεόραςθ, παιδί και ςχολείο. Η επίδραςθ τθσ τθλεόραςθσ ςτον
ελεφκερο χρόνο και ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν του δθμοτικοφ ςχολείου, Ακινα:
Διθνεκζσ
Ν. Δεμερτηισ (2002), Πολιτικι επικοινωνία Διακινδφνευςθ, Δθμοςιότθτα, Διαδίκτυο.
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